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Prof. dr. Jannes Reiling (1923-2005) was oprichter en rector van het
Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten van 1958 tot 1987.
Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Baptistica aan de Universiteit van
Utrecht, waar hij tevens gewoon hoogleraar Nieuwe Testament was.
Jannes betekende veel voor het baptisme in Nederland en daarbuiten. Hij was
nazaat van een van de eerste baptisten in Nederland. Hij was een prominent
lid van de Utrechtse baptistengemeente Silo. Hij stond ook aan de wieg van
de tweede Utrechtse baptistengemeente De Rank.
Jannes was een gewaardeerd en gerespecteerd voorganger, bestuurder en
gemeentelid. Zijn overlijden in januari 2005 was een groot verlies voor de
gemeente. Hij is een van de schouders waarop wij staan. Zijn gedachtegoed
dragen wij met ons mee en inspireert ons. Mede daarom organiseren wij
lezingen die zijn naam dragen.
De eerste Jannes Reiling lezing vond plaats in 2009. Hij werd verzorgd door
prof. dr. Olof H. de Vries, die sprak over de grenzen van het baptisten
vrijheidsbegrip. Als coreferent gaf drs. Piet Brongers een eerste reactie.
De Jannes Reiling Lezingen zijn een initiatief van de Baptistengemeente
Utrecht Silo. Teksten zijn te downloaden van www.silogemeente.nl/publicaties.
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Over de essentie van de baptistische
gemeentegedachte
Uit de nagelaten noties van Jannes Reiling, ter inleiding voorgelezen door Dory Reiling

In onze postmoderne tijd spreekt dat erg aan: ieder zijn eigen pakket
geloofsinhoud en ieder zijn eigen geloofsgemeenschap. In een groep of kerk
met een sterk besef van de eigen geloofstraditie slaat dat niet aan. Daarom
zien we ook dat de traditionele kerken in omvang teruglopen of blijven staan.
Datzelfde gebeurt ook binnen onze baptistische gemeenschap. Gemeenten die
minder geworteld zijn in een bepaalde geloofstraditie trekken veel mensen.
Aanstekelijk christendom is a-traditioneel: hoe vrijer hoe aantrekkelijker. De
vraag dient zich aan: moeten wij om te overleven de veren van onze
gemeenteopvatting afschudden en ons minder baptistisch opstellen?
Daar zou veel voor te zeggen zijn wanneer de gemeente niet meer was dan de
sociale vorm van het geloof. Sociale vormen veranderen geregeld en zeker in
onze tijd. Daar moeten wij ons ook aan aanpassen, willen we niet uit de
roulatie raken. Maar de gemeente van gedoopte christenen (zo heetten wij
vroeger) is meer dan alleen een vorm van gemeenschap. Het is ook de
uitdrukking van een diepgewortelde geloofsovertuiging, geworteld in het
Nieuwe Testament: de gemeente is een volk, d.w.z. een gemeenschap van
zeer uiteenlopende mensen; de verscheidenheid van de hele samenleving mag
erin worden weerspiegeld. Het is een lichaam, een samenhangend geheel van
elkaar ondersteunend leven. Het is ook een gemeenschap van mensen die
iets te delen hebben.
Deze drie woorden: volk, lichaam, gemeenschap wijzen boven zichzelf uit.
Steeds volgt op deze woorden het woordje 'van'. Dat wijst op een meer dan
alleen horizontale band. Op 'van' volgt steeds de Naam van God, Christus en
de Geest. Dat maakt het wezen van de gemeente uit. Het verbindt mensen
aan elkaar in een concrete geloofsgemeenschap, de plaatselijke gemeente.
Het verbindt deze gemeenten met elkaar in een bovenplaatselijke
gemeenschap.
Voor mij maakt dit de essentie uit van onze baptistische gemeentegedachte.
Dat klinkt misschien conservatief in de huidige sfeer van religieus
individualisme. Maar de toekomst van de gemeente wordt er door bepaald. Als
dit in de baptisten gemeenten in Nederland niet meer wordt beseft en
3

Jannes Reiling lezing 2012
uitgedragen, dan vrees ik dat onze gemeenten vervluchtigen in vrije
gemeenschappen die meer lijken op een afdak dan op een huis. Maar ook
omgekeerd: alleen het vasthouden aan de oude gemeenteopvattingen maakt
onze gemeenschap ook niet zalig en zeker niet sterk. Maar in het huidige
zoeken naar aanstekelijke gemeenten moet dit element, beter gezegd: dit
fundament van de concrete gecommitteerde gemeente beter en dieper
worden doordacht.
De Bilt, 30 april 2001

De lezing vond plaats in aanwezigheid van de dochters van Jannes en Annie Reiling: Dory en Paula
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De bandbreedte van het baptisme
drs. Piet Brongers
Vooraf
Deze lezing is te beschouwen als een vervolg op
de eerste Reilinglezing in 2009, over de grenzen
van het baptisten vrijheidsbegrip. En dan nu
specifiek toegepast op wat beschouwd kan of zou
moeten worden als de grenzen aan het
baptist-zijn. Een voortzetting van het gesprek over
grenzen, waarbij ik gebruik maak van het
gedachtengoed van Jannes Reiling, al dan niet
hardop uitgesproken.
Er is een onderscheid tussen het gesprek in de
studeerkamer en het gesprek in het licht van het dagelijkse geloofsleven met
haar praktische vragen. Deze lezing is een combinatie van beide. Aan de ene
kant is er de setting van een studeerkamer als plek van overweging en nader
gesprek en aan de andere kant is er het zoeken naar heel concrete
toepassingen voor de vragen van vandaag. Met de uitnodiging om ook eens in
de studeerkamer te komen.

Inleiding
Baptist-zijn begint met persoonlijke belijdenis en doop. Maar waar houdt
baptist-zijn op? Hoeveel geloofsruimte is er, hoeveel vrijheid staan baptisten
elkaar toe?
• Op 26 februari 2009 was er een demonstratie van de Westboro
Baptist Church uit de Verenigde Staten bij de begrafenissen van de
slachtoffers van een vliegramp bij Amsterdam. Met uitgebreide
aandacht van de pers. Achtergrond van de demonstratie: Elk
ongeluk en elke ramp wordt door deze baptisten niet als toeval of
het lot gezien, maar als een bewuste ‘straf’ van God voor de liberale
houding tegenover homoseksualiteit. Ik schaamde mij op dat
moment voor mijn baptist-zijn.
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• Iemand sprak mij op de volgende manier aan: ‘Ik hoef jou, als
baptist, niet te vragen, of jij voor of tegen abortus en euthanasie
bent. Dat spreekt vanzelf.’ Ik voelde mij buitenspel gezet.
• Tijdens mijn studie in Rüschlikon bleek in het gesprek met de
Amerikaanse baptisten, dat het daar geen uitzondering was, dat
kinderen van 6 of 7 jaar gedoopt werden. In mijn ogen kwam dat
heel dicht bij de kinderdoop.
• In het attestatieverkeer tussen verschillende baptisten gemeenten
binnen de unie speelt de vraag of aangegeven moet worden of
iemand werkelijk door onderdompeling gedoopt is.
Laat één ding bij voorbaat duidelijk zijn: ‘baptist’ is geen beschermd beroep.
Iedereen kan zich ongestraft 'baptist’ noemen. De naam zal vermoedelijk
alleen gebruikt worden om aan te geven, dat men op grond van zijn geloof
gedoopt is door middel van onderdompeling. Bij het baptisme gaat het om
meer dan een verzameling baptisten. Het betreft een visie op een aantal
aspecten van geloof en van gemeente (cq. kerk)-zijn. In die zin is het ook heel
lastig om het woord ‘bandbreedte’ te gebruiken. Ik wil mij in mijn verhaal in de
eerste plaats richten op het baptisme in de Nederlandse situatie. En dan
vooral met het oog op twee bewegingen en vragen die van invloed zijn op de
bandbreedte.
De eerste is die van het nadenken over vragen van geloof en leven:
geloofsopvattingen en ethische regels. Een kwestie van veelkleurigheid, maar
tegelijk ook een bron van spanningen en meningsverschil (cq conflict). De
tweede die van de invloed van de evangelische beweging op de inhoud van
het baptisme. Actueel wordt dit in het onderzoek naar het samensmelten van
de Unie van Baptisten Gemeenten en de ABC-gemeenten.
Het gaat mij in het bijzonder om de aspecten die een rol spelen bij het
bepalen van de bandbreedte. Ik wil die tegen het licht houden van wat
beschouwd kan worden als het eigene van het baptisme door de eeuwen
heen. Daarbij wil ik eerst stil staan bij twee aspecten, die verhelderend zouden
kunnen werken in het gesprek: het begrip ‘waarheid’ en ‘de spanning tussen
leer en leven’. Om die vervolgens toe te passen op de factoren, die in het
geding zijn bij het bepalen van een bandbreedte, die in mijn ogen recht doet
aan het eigene van het baptisme.
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Het eigene van het baptisme
Het is goed om eerst het eigene van het baptisme te verwoorden, zoals dat
door de geschiedenis heen tot op vandaag in grote lijnen is vast te stellen.
Olof de Vries heeft dat in zijn boek ‘Gelovig gedoopt’ uitgebreid gedaan. Ook
het Symposium ter gelegenheid van het 400 jaar baptisme, in 2009 in
Amsterdam, stond in het teken van de eigen identiteit van de Baptisten
Theologie: ‘Doing Theology in a Baptist Way’.
Samengevat zou je kunnen zeggen, dat het eigene van het baptisme de
volgende kenmerken heeft:
• Het persoonlijk karakter van het geloof, zoals uitgedrukt in de doop,
het priesterschap van alle gelovigen en het geloofsgetuigenis.
Daarbij past ook het zich afzetten tegen geschriften naast de Schrift.
Indien er toch sprake is van een geloofsbelijdenis gaat het eerder
om een gevoel van geborgenheid dan om een rationele uitleg van
het geloof. In die zin is er ook altijd een min of meer gezonde
spanning tussen vorm en inhoud, tussen tekst en betekenis, tussen
leer en leven. Vaak overwonnen met de spreuk ‘Eerst de Heer en
dan de leer’.
• De Gemeente, in de betekenis van plaatselijke kerk, als lichaam van
Christus. De gemeente als gemeenschap van belijdende gelovigen.
Mondig en autonoom als vertegenwoordiging van Christus op aarde,
inclusief haar bestaan in gebrokenheid. Organisatorisch is de
gemeentevergadering de plaats waar de besluiten genomen worden.
• De Vrijheid van geloof en geweten, als leef- en beleefruimte van het
geloof binnen de gemeente. Het baptistische vrijheidsbegrip houdt
overigens geen verabsolutering in van het geweten van de gelovige
enkeling. Binnen de geloofsgemeenschap is ieder lid aanspreekbaar
op zijn geloofsopvattingen en levenspraktijk. In die zin speelt de
vraag naar herkenbaarheid en bevestiging, niet alleen binnen de
plaatselijke gemeente, maar ook binnen de unie. Het zorgt voor de
geaccepteerde pluriformiteit, met overigens de daarbij behorende
dreiging van polarisatie.
• Het Geloofsgetuigenis/de zending, in de vorm van missionair
gemeente-zijn op basis van het zendingsbevel: ‘zorg toch dat ieder het
weet!’
• Het Gezag van de Bijbel, als Woord van God. Er is geen verschil van
mening over de vraag of de Bijbel gezag heeft, wel over de wijze
waarop dat gezag wordt uitgeoefend. Daarbij speelt naast de
bovengenoemde spanning tussen de ‘letter’ en de ‘geest’, tussen
‘lezen’ en ‘verstaan’, ook het begrip ‘waarheid’ een grote rol.
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Als je de kenmerken nader beschouwt, wordt ook duidelijk waar de knelpunten
liggen, die aanleiding zouden kunnen zijn voor conflict, of die al dan niet als
hete hangijzers vermeden zijn/worden. Het betreft de spanning tussen de leer
en het persoonlijk (be)leven en de vraag naar de waarheid en de toepassing
daarvan op het lezen van de Schrift. Reden genoeg om deze aspecten nader
te bestuderen.

Waarheid als ontmoeting
Het begrip ‘waarheid’ is al zo oud als het denken van de mens. Zo speelt het
ook een rol in de discussie tussen geloofsuitspraken, vaak gericht op de leer.
Ik stam nog uit de tijd dat de kerken ruzie maakten over wat beschouwd kon
worden als de ‘Ware Kerk’ en het ‘Ware Geloof’.
Maar wat is waarheid, als het om geloofszaken gaat? Hierbij een korte
geschiedenis van het woord ‘waarheid’, uitgaande van de wijze waarop de
Bijbel het woord gebruikt in het Hebreeuws (OT) en het Grieks (NT).
• In het Hebreeuws wordt voor ‘waarheid’ het woord ‘èmet’ gebruikt,
in de betekenis van ‘betrouwbaar’, ‘vast’, ‘waarachtig’. Daar valt op
te bouwen. Altijd in het licht van de relatie met God. Ons woord
‘amen’ er van afgeleid.
• In het Grieks wordt het woord ‘alètheia’ gebruikt, in de betekenis van
‘onthulling’, ‘de deksel eraf’, ‘de zichtbaarheid van een vaak
ongrijpbare werkelijkheid’. In de Griekse filosofie, die al ver voor
Christus nagedacht heeft over de ‘waarheid’ wordt het zoeken naar
waarheid tot een zoeken naar de sleutel van het bestaan, buiten
onze werkelijkheid, achter de zichtbare dingen (rationeel, abstract,
meta-fysisch). In het evangelie van Johannes, waarin het begrip het
vaakste voorkomt in het NT, wordt dit Griekse begrip gebruikt en
wordt het gevuld, in lijn met het Hebreeuwse denken, met de
concrete persoon van Jezus: Waarheid in de ontmoeting met Jezus:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Dat is een aanstoot voor
de Griekse filosofie.
• In de geschiedenis van de filosofie, waarin het wetenschappelijk
denken een steeds grotere rol gaat spelen, wordt het begrip
‘waarheid’ langzamerhand gedefinieerd als zintuigelijke (empirische)
waarheid, als feit, als voorwaarde voor het bestaan. De filosofie en
de theologie worden van de troon gestoten door de wetenschap.
Uiteindelijk wordt het wetenschappelijk waarheidsbegrip dominant.
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• De discussie tussen wetenschap en theologie over God en de
waarheid wordt vervolgens gevoerd in begrippen van
wetenschapstaal. Dat geldt in de eerste plaats voor het gesprek over
het bestaan van God (‘Godsbewijs’) en vervolgens voor alle
‘geschiedenisvragen’ uit de Bijbel. Van Schepping tot wonderen en
profetie. Wat er gebeurt, is dat hetzelfde woord ‘waarheid’ gebruikt
wordt, maar dat de betekenis ervan verschoven is. We bevinden ons
dan in een heel ander taalgebied, ver buiten de Bijbelse boodschap.
Dankzij het lezen, het onderzoeken van de Schriften word je bij de Bijbelse les
gehouden. Van het verhaal van God, dat gecommuniceerd wil worden.
Waarheid in de ontmoeting met God, als basis voor het bestaan en voor het
leven. Geloof in termen van relatie en zingeving. Geloofswaarheid is niet in de
wetenschappelijke feiten te vinden, maar in de manier waarop we ernaar
kijken, in relatie met God. In taal van levens-‘beschouwing’. Dit past helemaal
bij het eigene van het baptisme.
Jammer genoeg komen we niet alleen in academische kringen, maar ook in
onze eigen kringen veel voorbeelden tegen, waarbij het woord ‘waarheid’ meer
gericht is op het verdedigen van zintuiglijkheid, dan op het vertrouwen van
ontmoetingservaringen.
Jannes Reiling heeft in de opleiding ook aan dit aspect aandacht geschonken
bij de lessen met betrekking tot het theologische denken. Wij kregen tijdens
onze studie Emil Brunner als basis voor het nadenken over baptisten
dogmatiek. Brunner neemt als uitgangspunt voor de dogmatiek en het geloof
‘Wahrheit als Begegnung’. In de Schriften komt de waarheid tot ons. Daar
waar de Bijbel opengaat, waar vragen gesteld kunnen worden aan de tekst en
aan onszelf, openbaart zich de Christus van de Schrift en komt Hij ons als de
levende Heer tegemoet. In het samen delen van wat ons raakt en wat ons
bevraagt. Daarvoor heb je de studeerkamer nodig èn de ontmoeting. Zowel
met de tekst als met en in de gemeente. Dat maakt bescheiden, maar
bevestigt de overtuiging, dat God niet ophoudt met zich te openbaren in de
geschiedenis.
Waarheid als ontmoeting. Dat is geen constructie, of opvatting, die je kunt
overnemen, het is een zaak van het hart, van heel het leven. Daar past de
doop door onderdompeling bij als een getuigenis van huid en haar, op basis
van persoonlijk geloof.
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Spanning tussen de leer en het leven
Ook hier zou je kunnen zeggen, dat het gaat om de vraag naar de waarheid.
De vraag is dan: kan de waarheid in de leer worden vastgelegd? In het licht
van bovenstaande betekenis van geloofswaarheid is dat in principe wel
mogelijk, zolang die leer gevuld wordt met (cq. bevestigd wordt in) het leven.
In de kerkgeschiedenis kunnen we zien hoe het gewerkt heeft. Dat is heel
leerzaam, maar het voert te ver om daar nu nader op in te gaan.
De relatie tussen de leer (als verzameling geloofsopvattingen) en het leven zou
je kunnen illustreren met de relatie tussen de regels en het spel. Regels zijn er
om het spel te kunnen spelen. Ze zijn dienstbaar aan het spelen van het spel.
Ze worden opgesteld en zo nodig bijgesteld ten behoeve van het spel.
Geloven, daar zijn regels voor te bedenken in de zin van overtuigingen en
gedrag. Bij het ‘geloofsspel’ gaat het om de ontmoeting, de relatie met God
en het leven tot Zijn eer. Alles wat daartoe dient zou je de ‘regels van het spel’
kunnen noemen. Indien iets in de weg staat, of indien het spel uit zicht is,
gebeurt er iets met de regels. Als je het gevoel hebt, dat je je alleen nog maar
aan de regels moet houden, zonder dat je door hebt om wat voor spel het
gaat, krijgen de regels, die bedoeld zijn als ‘spel’-regels voor het leven de
betekenis van ‘strafregels’. Als voorbeelden noem ik de tien geboden, de
regels voor de zondag en bijvoorbeeld de opvattingen over samenwonen. Bij
regels kun je altijd de waarom-vraag stellen, die je dan vervolgens leidt naar
de inhoud van het ‘spel’. Geloofsoverdracht vindt het beste plaats via het
gesprek naar aanleiding van de waarom-vraag (bijvoorbeeld van onze
kinderen).
De onrust naar aanleiding van de persoonlijke beleving in de zin van ‘het klopt
toch ergens niet, ik word geraakt’ (het verschil in een discussie over
opvattingen, of over persoonlijke ervaringen), zorgt voor huiswerk in de
verkenning. Met als leidraad ‘waarheid als ontmoeting’. Het zoeken ook naar
de ontmoeting van de ‘God van nu’ met de ‘God van de Bijbel’.

Het gezag van en omgang met de Bijbel
Het gezag van de Schrift wordt niet bepaald door wat er staat maar door wat
er bedoeld wordt. Dat wat er staat is het gegeven. Dat is uitgangspunt voor
wat er gebeurt in de ontmoeting rond de open Bijbel. Het lezen en het
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verstaan. Daarin spelen ook de vragen van de lezers een rol. Zo is het
baptisme ontstaan rond vragen van onvrede en het zoeken naar waarheid, in
de ontmoeting met God, en met mensen rond de opengeslagen Schrift.
Dat vraagt om Bijbeluitleggers en mensen met vragen. Niet in de zin van vraag
en antwoord, maar van vraag en ontmoeting. Het gaat om een proces. Dat
betekent, dat we zuinig moeten zijn met het je toe-eigenen van de betekenis
van de woorden ‘Openbaring’, ‘God’, ‘Heilige Geest’ en ‘Waarheid’. Voor mij
werd het bestuderen van de Bijbel, via kritische exegese en gesprek tot een
openbaring. Teksten kwamen tot leven.
Ik geef ter illustratie een paar voorbeelden. Niet om te zeggen: zo moet het
gelezen (cq. verstaan) worden, maar zo kun je het ook lezen (cq verstaan)!
• Torah: de Wet van Mozes. Met de Wet (=Torah) worden de eerste 5
boeken van Mozes bedoeld. Het verbond tussen God en mens in de
vorm van geschiedenis (van heil). Het verbond als Samenspel met
spelregels voor het leven. Wanneer het spel uit beeld is, is ook de
(heils)geschiedenis uit beeld en krijgen de regels de vorm van
geboden en verboden, zonder dat je nog betrokken bent bij de
inhoud (samen met God). De bemiddelaars (priesters,
schriftgeleerden) worden tot beoordelaars en politieagenten. Er
blijven alleen (straf)regels over: de inhoud van het verbond zelf is
buiten beeld.
• Het verhaal van Sodom (Genesis 19) en het thema
‘homoseksualiteit’. Het verhaal van Sodom heeft met
homoseksualiteit op zich niets te maken. Het gaat om verkrachting,
als ultieme vernedering van vreemdelingen. Passend bij die cultuur.
Overigens, niet alleen bij die cultuur…
• Het verhaal van voortschrijdend inzicht in de Bijbel. In 2 Sam. 24: 1
gaat het over de toorn des Heren. Hij zette David op tegen Israël. In
de NBV staat: ‘Opnieuw ontstak de Heer in toorn tegen Israël. Hij
zette David tegen het volk op’. In 1 Kron. 21: 1 lezen we: ‘Satan
keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen.’ De
interpretatie van het gebeuren verschuift van ‘toorn van God’ naar
‘Satan’. Voortschrijdend inzicht. Zo zijn er meer teksten, die je liever
oversloeg, maar die het verhaal van de ontdekkende mens duidelijk
laten zien. Dat geldt ook voor het Nieuwe Testament.
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Soms kreeg Reiling een vraag als: ‘Kritisch de Bijbel lezen - is dat wel nodig?
Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Want het gaat niet om wat Paulus aan de
Corinthiërs schrijft, het gaat om wat God tot ons wil zeggen!’. Dan gaf hij als
antwoord: ‘Wie dat zegt, weet het beter dan de Here God zelf, want het heeft
Hem behaagd tot ons te spreken langs de omweg van Corinthe en
Thessalonica en nog veel meer vreemde verre plaatsen. En het is ons niet
geraden om deze omwegen af te snijden. Wie voor wil gaan in het uitleggen
van de Schrift moet de wegen gaan die de Schrift zelf heeft afgelegd’.
Hiermee wordt ook het belang aangegeven van het kritisch Bijbellezen en van
exegetiseren, als uitdaging voor een verdiepende ontmoeting. In woorden van
Reiling: ‘van oppervlakte- naar dieptestructuur’ van de tekst. Met kans op
meer mogelijkheden van voortschrijdend inzicht, op basis van de Bijbelse
boodschap. Denk aan opvattingen over slavernij, de rol van de vrouw, enz,
enz.
Toch ziet Reiling gaandeweg een verschuiving in de wijze waarop ook in de
baptisten traditie met het gezag van de Bijbel wordt omgegaan: ‘Parallel aan
de traditievorming (binnen het baptisme) valt een verschuiving van het accent
waar te nemen in de omgang met de Bijbel, een verschuiving van dynamiek
naar de autoriteit, van de beweging naar de vaste stand.’

Het sacrament van de doop
Voor de meeste Baptisten is dit toch wel het dierbaarstee kenmerk van het
baptisme. Maar ook hier kun je, moet je misschien wel, de vraag stellen naar
de verhouding tussen de leer van het ritueel (cq. het sacrament) en de
betekenis ervan.
In het concept van de grondslag van de gemeentelijke statuten, zoals door de
unie in het verleden is opgesteld staat het volgende: De gemeente gelooft en
belijdt, dat iemand alleen aan de verlossing, die Christus is, deel kan hebben
door persoonlijk geloof en bekering, en dat er van erfelijke of sacramentele
zaligheid geen sprake mag zijn. Dat was o.a. het antwoord op de vraag: ‘wat
gebeurt er met jullie kinderen, wanneer ze ongedoopt overlijden?’, maar dat
geldt ook voor onze eventuele vraag: ‘wat gebeurt er met jou als je niet
gedoopt bent door onderdompeling?’.
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De doop door onderdompeling is bij uitstek het Bijbelse beeld van de doop.
Maar ook hierbij geldt de vraag: waar staat het precies voor en wat is er in de
kerkgeschiedenis mee gebeurd? Het proces in de kerkgeschiedenis van de
volwassendoop naar de kinderdoop heeft alles te maken met de vraag naar de
opvatting over de doop in termen van het gezag (cq. de waarheid) van de
handeling zelf, dus los van de persoon om wie het gaat: ex opere operato. Het wil
zeggen dat het sacrament werkt ‘door het feit zelf dat de handeling verricht is’.
Bij het baptisten eigene met betrekking tot de sacramenten past, ook in het
licht van het ontmoetingsverhaal, de aandacht voor de doop als teken dat
bevestigd (be-zegel-d) wordt te midden van de gemeente. Maar niet als een
losstaande handeling die kracht in zichzelf heeft.
Reiling gebruikt voor de doop de term ‘teken-spraak’, oftewel de taal van het
teken/symbool. De vraag is natuurlijk: hoe noodzakelijk is het symbool van de
onderdompeling? Als het om de symboliek gaat, worden er meerdere beelden
voor de doop gebruikt in het Nieuwe Testament, die niet perse in
onderdompeling uitgedrukt hoeven te worden. Dat geldt zelfs voor beeld van
de onderdompeling zelf. Het staat wel voor het beeld van ‘begraven worden’,
maar niet voor ‘het met Jezus mee gekruisigd worden’. En daar gaat het toch
eigenlijk om? De vraag is nu: kan er op een andere wijze, via een andere
zichtbare handeling dezelfde inhoud uitgedrukt worden? Een voorbeeld uit de
geschiedenis van de kerk is de martelaarsdood, die als doop erkend werd.
De doop loskoppelen van de gemeente kan niet. De betekenis vereist een
herkenning en bevestiging van de gemeente. Vandaar een persoonlijk
moment. Maar de vraag is bijvoorbeeld of de handeling nog wel dezelfde
betekenis heeft als doophandeling, wanneer het enig doel ervan is, dat je lid
wordt van de gemeente. Gaat het dan nog wel om inhoud of alleen nog maar
om vorm?
De angst voor het ‘ontwateren’ van de doop en dus van het baptisme zou ik
met het beeld van het idee van zij-instromers willen wegnemen. Zij-instromers
(bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs) veranderen niet de standaardroute,
maar worden op basis van hun kwaliteiten geaccepteerd. Er hoeft met andere
woorden niets in de statuten (identiteit) veranderd te worden, hooguit een
uitzonderingsclausule toegevoegd in het huishoudelijk reglement.
Heel praktisch zou je nog in de omgangstaal kunnen spreken van het
onderscheid tussen ‘lid zijn van een baptisten gemeente’ en ‘baptist zijn’.
Maar ook dan moet je je afvragen of je misschien een dogma aan het
bewaken bent, dat meer gericht is op de buitenkant dan op de inhoud van het
getuigenis.
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Invloed van de evangelische beweging: een
beweging van plaatselijk naar landelijk
Dankzij de evangelische beweging is er weer meer aandacht voor het (be)leven
gekomen, als frisse wind van de Heilige Geest door de gevestigde kerken.
Persoonlijke ervaringen blijken leeroverstijgend en kerkmuur overstijgend. In
die zin vindt het aansluiting bij veel kenmerken van het eigene van het
baptisme. Als gevolg zien we ook in onze kringen meer aandacht voor de
persoonlijke beleving en de uitdrukking daarvan. Dankzij de evangelische
beweging wordt de impasse in de discussie over ‘open’ en ‘gesloten’
avondmaal doorbroken. In de herkenning van elkaar als broeders en zusters,
zonder de verdediging van een waarheid. Je zou het kunnen beschouwen als
een bijsturing op dit punt in het proces van het baptisme: weer terug naar je
basis.
Iets anders is, of je hiermee alle kenmerken van het baptisme moet laten
opgaan in de evangelische bevlogenheid. Met name als het gaat om het punt
van gemeente-zijn. De gemeente is binnen de evangelische beweging veeleer
een middel tot evangelisatie en tot persoonlijke geloofsgroei dan een doel in
zichzelf.
Het vraagt m.i. om bewustwording, gesprek en ontmoeting rond de kenmerken
van het eigene van het baptisme om beide tot hun recht te laten komen. Ik
ben van mening, dat het baptisme en de evangelische beweging het meeste
zijn gediend, wanneer het baptisme een kerkvorm is, waarbinnen de
evangelische beweging ook werkzaam is.
Bij eenzijdige nadruk op de beleving als doel, kan het zijn dat je geen vragen
stelt bij de regels. Het gevaar is dan, dat het geloof in termen van antwoorden
en opvattingen door gezaghebbenden verwoord (cq voorgeschreven) wordt, en
door de gemeente op basis van de persoonlijke beleving wordt overgenomen,
al dan niet als een verplichting gevoeld. Zonder persoonlijke betrokkenheid bij
het tot stand komen ervan. En dan kom je in situaties in het dagelijkse leven,
wanneer er geen sprake is van persoonlijke beleving, in het zoeken naar
geloofszekerheid weer de taal van waarheden tegen in de zin van
geloofsovertuigingen. Die dan soms eerder ervaren worden als inspanning, die
je ervoor over moet hebben dan als inspiratie en bevestiging van de weg die je
aan het gaan bent. Het levert het risico op van een oppervlakkig geloof, dat
steeds opnieuw (vaak massale) ervaringsmomenten, en daarnaast goede en
bevlogen, als het kan charismatische leiders, nodig heeft om geïnspireerd te
worden en te volgen.
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De weg van de Unie: ontmoeting en mijding
In de recente geschiedenis van de unie is sprake geweest van oprechte
bezorgdheid van het Evangelisch Beraad, maar die zag de verdediging van de
waarheid eerder in geloofsopvattingen dan in echte ontmoeting, o.a. met het
Seminarium.
De Beweging Ruimte is te beschouwen als een poging om ruimte te scheppen
voor ontmoeting, uitwisseling en verdieping, maar heeft zich uiteindelijk
opgeheven, o.a. vanwege het feit dat er geen sprake kon zijn van een vorm
van gemeente-zijn. Het bleef beperkt tot persoonlijke bevestiging en inspiratie
en later iets van nostalgie.
In het Nederlands baptisme heeft altijd het aspect van ontmoeting een grote
rol gespeeld. Op de AV’s was dat heel duidelijk, maar dat gold ook voor wat de
gemeenten onderling betreft via de relatielijnen van Renderloo en de
Vinkenhof. We wisten van elkaar. Er waren genoeg dwarsverbindingen.
Dat zijn we wat kwijtgeraakt. Het zijn (een beetje ongenuanceerd gesteld)
gemeenten geworden met etiketten en gevoelswaarde. Vaak bepaald door de
beeldvorming met betrekking tot de predikant. Naar de grote evangelische
gemeenten wordt in veel gevallen met ontzag (cq jaloersheid) gekeken, naar
de kleinere gemeenten (soms zieltogend, soms heel eigenzinnig), menigmaal
met een bepaalde, niet gelijkwaardige blik. Als dit proces zo doorgaat, zal de
richting min of meer bepaald worden door de grote evangelische gemeenten
en zal er vroeg of laat een scheiding zichtbaar worden in termen van
opvattingen.
Als de ontmoeting verdwijnt, zal er meer nadruk komen op vast te stellen
regels. Als de ontmoeting verdwijnt is het eigene van het baptisme in het
geding. Het baptisme is in beweging. Die beweging wordt bepaald door
ontmoetingservaringen. Die beweging is afhankelijk van de deelnemers, die in
aanmerking komen (cq uitgenodigd worden) voor een ontmoeting, afhankelijk
van de wijze waarop de weg naar de ontmoeting gegaan wordt en tot slot
afhankelijk van de ervaring zelf, in het licht van de geopende Bijbel.
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Samensmelting van Unie met de ABC gemeenten:
een beweging van landelijk naar plaatselijk
Wat het belang van de unie betreft met betrekking tot de samensmelting, gaat
het om de volgende vragen: Welke kaders zijn nodig en voldoende om recht te
doen aan het eigene van het baptisme: om de gemeenten Baptisten
gemeente te laten zijn, om ontmoetingsvoorwaarden te creëren, aandacht te
geven aan het echt bespreekbaar maken van vragen over geloof en leven, om
de onderlinge band te versterken en om elkaar te dienen tot inspiratie en
aanvulling?
Ik kan een voorbeeld noemen in mijn eigen plaatselijke situatie: die van
Drachten Bethel en Elim. Als Br. Bottenbleij zegt: ‘ik kan in mijn gemeente
niet een huwelijk bevestigen van een samenwonend stel, maar ik vind het fijn
dat dat in jullie gemeente wel kan’, kan dat beschouwd worden als een
aanvulling op elkaars gemeente-zijn. Tegelijk ook een prikkel voor beide
gemeenten om zowel bij zichzelf te rade te gaan, alsook tot een nader gesprek
te komen.
Ik zou het gevoel hebben, dat het ten koste gaat van het baptisten eigene,
wanneer geprobeerd wordt om een geloofsbelijdenis op te stellen, als basis
voor de samensmelting/fusie met ABC gemeenten. Veeleer zou er gezocht
moeten worden naar een verwoording van de kenmerken van het baptisme als
basis voor de samensmelting. Eén van de problemen, die zich voordoet is
bijvoorbeeld de geschiedenis van de afzonderlijke gemeenten, met name
wanneer ze zich in dezelfde plaats bevinden. Dan helpt het niet om tot een
gemeenschappelijke verklaring (cq geloofsbelijdenis) te komen. Dan heeft het
alleen kans van slagen in een proces van ontmoeting, persoonlijke en
gemeenschappelijke ervaringen en gesprek.
Wat mij betreft kan er alleen sprake zijn van een fusie, wanneer er kaders
opgesteld worden, waarin het eigene van het baptisme tot zijn recht kan
komen. Dat kader is er al bij de unie en de rest kan overgelaten worden aan
het proces en de vormgeving van de plaatselijke gemeente(n).
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Bandbreedte van het baptisme:
wat is er in het geding?
Terugkomend op de vraag naar de bandbreedte van het baptisme kunnen we
ons afvragen wat er allemaal, gelet op bovengenoemde bewegingen, in het
geding is. Ik kom tot het volgende rijtje:
1. De vrijheid van persoonlijke geloofsbeleving, wanneer de kaders
teveel in termen van een vastgelegde geloofsbelijdenis worden
vastgesteld
2. De betekenis van de doop door onderdompeling, inclusief de vraag
naar vorm en inhoud.
3. De vrijheid van het geweten, met daarbij als antwoord op de angst
voor wildgroei, willekeur en vrijblijvendheid, de vraag naar
herkenning en bevestiging in en door de plaatselijke gemeente
4. Het gezag van de gemeente, wanneer dat al dan niet gedelegeerd is
naar de kerkenraad (cq. raad van oudsten)
5. De autonomie van de gemeente te midden van de unie, wanneer de
kaders teveel in termen van geloofsbelijdenis worden vastgesteld
6. De toepassing van de spreuk ‘Eerst de Heer en dan de leer’. Via de
achterdeur van de Heer, kan de leer weer worden toegepast. Beide
onder het mom van uitleg en gezag van de Bijbel.
7. Tot slot: de opvatting van de waarheid is in het geding. De waarheid
als ontmoeting!

Tot slot
Jannes Reiling heeft zich uitgesproken in zijn tijd in zijn geest rond de thema’s
‘avondmaal’ en ‘doop.’ Hij heeft toentertijd (eind jaren zestig), daarop zoveel
negatieve reactie gekregen, dat hij zich vervolgens heeft stilgehouden om over
hete hangijzers te spreken. Om de lieve vrede wil, het belang van de gemeenschap, die hij liefhad en het seminarium als leerhuis, dat hij zag als roeping.
Gaandeweg heeft hij wel laten zien, waar hij voor stond. Hij heeft daarvan ook
de consequenties meegemaakt. In zijn slotcollege heeft hij wat dit betreft nog
wel even de dingen in een goede samenhang gebracht: gesprek rond de open
Bijbel, de studeerkamer en de verkondiging te midden van de gemeente. Daar
vinden leven en leer elkaar. Daar ligt het geheim van de Waarheid als
‘ontmoeting’, en als ‘openbaring’ van God. Daar is de plaats waar de
bandbreedte van het baptisme ontdekt, ervaren en bevestigd kan worden. En
bovenal: gewaarborgd.
Het zij zo!
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De bandbreedte van het baptisme
drs. Teun van der Leer
Allereerst mijn waardering voor dit initiatief,
waarmee de naam Jannes Reiling terecht in
herinnering gehouden wordt. Terecht, omdat hij
immers het theologische gezicht van het baptisme
heeft gevormd in de tweede helft van de 20e
eeuw en generaties voorgangers heeft gevormd en
opgeleid. Bovendien vormt het een stimulans voor
het voortgaande theologische debat binnen onze
gemeenschap en past het geheel bij één van de
kernzinnen in de lezing van Piet Brongers: ‘Als de
ontmoeting verdwijnt is het eigene van het
baptisme in het geding’.
Wat ik wil doen is niet zozeer ingaan op alles wat
in de lezing is gezegd, maar meer voortbordurend
erop het gesprek voortzetten en hier en daar een speldenprikje uitdelen. Ik
doe dat rondom drie thema’s: De verhouding tussen individu en
gemeenschap, de Bijbel als boek van de gemeenschap en het baptisme als
onderdeel van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen.

1. Individu en gemeenschap
Volgens Piet Brongers (PB) begint baptist-zijn met persoonlijke belijdenis en
doop. Bij ‘het eigene van het baptisme’ zet hij ‘het persoonlijk karakter van het
geloof’ op de eerste plaats, voor de gemeente. En als hij aan het einde op een
rij zet wat er zijns inziens in het geding is als het om de bandbreedte van het
baptisme gaat, noemt hij als eerste ‘de vrijheid van persoonlijke
geloofsbeleving’. Maar daar zit wat mij betreft nu precies de spanning als het
over het eigene van het baptisme gaat. Ik houd die twee liever in een
dialectische spanning, dan dat ik mee zou willen gaan in de ‘voorrang’ van het
individu.
Er is zeker een aantal redenen waarom het persoonlijke een flinke rol speelt
(en waardoor we soms voor arminianisme, individualisme en subjectivisme1
gewaarschuwd worden). Te denken valt dan aan de doop op persoonlijke
belijdenis, de nadruk op de gemeente van gelovigen (‘visible saints’), het
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priesterschap van alle gelovigen en het gavengericht werken (ecclesiologie van
de participatie), geloofs- en gewetensvrijheid vanuit onze historische allergie
voor van bovenaf opgelegd gezag van staat of kerk, het door E.Y. Mullins in
1908 geijkte begrip ‘soul-competency’, waarmee hij bedoelde dat de
menselijke ziel ‘competent’ is om – zonder bemiddeling van een kerkelijk
instituut of vertegenwoordigers daarvan – zich te verhouden tot God en Jezus
Christus2, en de piëtistisch/evangelische nadruk op bekering en
wedergeboorte: de soteriologie gaat vooraf aan de ecclesiologie.
Toch kun je met evenveel, zo niet meer recht zeggen dat de gemeenschap bij
ons voorop staat. Zo zijn we ontstaan vanuit zgn. ‘verbondsgemeenten’ die
zich vormden doordat mensen zich tegelijk verbonden aan God en de
gemeente3. Ook de doop is altijd gemeentevormend (Hand. 2:42; 1 Kor.
12:13), we zijn historisch gezien en daarmee wat mij betreft ook principieel
eerst gemeente van gelovigen en kwamen pas van daaruit tot de doop van
gelovigen. Zoals Olof de Vries schrijft: ‘Centraal staat de vraag naar de ware
christelijke gemeente. De nadruk op de geloofsdoop moet binnen deze context
worden verstaan: de bediening van de geloofsdoop formeert een gemeente
van gelovigen’4.
Ik denk ook aan de sterke wortels die het begrip ‘gemeentebesef’ gehad heeft
in onze Nederlandse geschiedenis. Dan denk ik aan Feisser, die niet moe
werd te benadrukken dat het niet alleen ging om afscheiding, maar vooral ook
om ‘zamenvoeging’5. Aan Jan Louw die de gemeente ziet als de door de Geest
gecreëerde gemeenschap van gelovigen en de voortzetting van de incarnatie
van Christus6. En natuurlijk denk ik aan Reilings eerste en m.i. nog altijd beste
boek Gemeenschap der heiligen. Over de gemeente van Jezus Christus naar
het Nieuwe Testament (1964).
Als het dan over de bandbreedte van het baptisme gaat dan zou ik de vrijheid
van de persoonlijke geloofsbeleving niet te gauw voorop zetten, maar
principieel inzetten bij de gemeenschap.

2. De Bijbel als boek van de gemeenschap
Piet Brongers zegt: ‘Er is geen verschil van mening over de vraag of de Bijbel
gezag heeft, wel over de wijze waarop dat gezag wordt uitgeoefend’. Dat
gebeurt namelijk in en door de gemeenschap. Dat heeft niet alleen te maken
met het priesterschap van alle gelovigen, maar ook met het profeetschap en
het koningschap van alle gelovigen.
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Omdat allen in Christus gedoopt zijn en allen de Geest hebben ontvangen
(Hand. 2:4) leidt God de gemeenschap door de gemeenschap. Dat is wat Karl
Barth noemt de broederlijke christocratie7. En wat Olof de Vries in zijn
Reilinglezing in 2009 zo mooi heeft uitgelegd, namelijk dat een baptist zijn
broeder en zuster nodig heeft om echt vrij te zijn. Hij spreekt dan over ‘een
open gesprek over geloof in Jezus Christus rond een open Bijbel’. Dat is
inderdaad een lijn die je al vanuit het anabaptisme ook door onze
geschiedenis ziet lopen tot op vandaag. Ik denk aan de bekende doperse
theoloog Balthasar Hubmaier die, als hij in 1524 zijn 18 stellingen voor debat
publiceert, in zijn uitnodiging vraagt om ze te lezen en de Schriften te
onderzoeken, zodat op de volgende bijeenkomst ‘we hierover op een
vriendelijke, broederlijke en deugdelijke wijze kunnen spreken. En om te
voorkomen dat we teveel tijd spenderen aan menselijke redeneringen, vraag ik
je om alsjeblieft je Bijbels mee te nemen, zodat we elkaar op christelijke wijze
kunnen instrueren op grond van het geschreven goddelijk Woord’8. Dit
betekende dat mensen zelf(!) Bijbels hadden en konden (en mochten!) lezen
en dat hun eigen leeservaringen telden.
Daarom is het – terecht – een gevleugelde uitdrukking geworden: ‘Neem je
Bijbels mee!’. Ik denk aan hoe de jonge doper Conrad Grebel zijn beroemde
brief van 5 september 1524 aan Thomas Münzer eindigt met de woorden ‘wat
we niet juist begrepen hebben, informeer en onderricht ons daarover’9. En ik
denk aan het slot van de London Confession: ‘Ook belijden wij dat wij slechts
ten dele kennen en dat we onwetend zijn met betrekking tot vele dingen die
we verlangen en zoeken te weten; en als er enigen zijn die zo vriendelijk
zouden willen zijn om ons uit het Woord van God te tonen wat we nu nog niet
zien, dan zullen we reden hebben om God en hen te danken’10.
Men noemt dit wel de hermeneutiek van de gemeenschap. Waarbij de Bijbel
gelezen wordt als een boodschap die direct tot ons gericht is, wat door James
McClendon het ‘this is that’ principe wordt genoemd: een verbinding tussen
wat daar staat en hier gebeurt11. Een mooi voorbeeld daarvan is de ontdekking
van William Carey dat de Grote Opdracht uit Matteüs 28 ook in 1792 nog
volop geldig was – wat tot een geweldige zendingsbeweging leidde12 - en ook
de ervaring van Oncken in 1829, als hij met zijn Bijbelstudiegroep het boek
Handelingen doorleest in een schoenmakerswerkplaats en daar ontdekt (nog
voor enig contact met Engelse of Amerikaanse baptisten) dat ‘de gemeente
van Christus alleen uit bekeerde personen kan bestaan die op hun belijdenis
zijn gedoopt’13 .
21

Jannes Reiling lezing 2012
Je zou kunnen zeggen dat dit prima past bij het relationele waarheidsbegrip
waar Piet Brongers zo nadrukkelijk een lans voor breekt. Waarheid als
‘ontmoetingservaring’. Maar ik vraag me af of je dan niet het risico loopt dat
de waarheid er pas is als ik haar ontdek, en – in het verlengde daarvan - dat ik
uiteindelijk bepaal wat waarheid is. Als het voor mij geen waarheid is, ik het
niet als zodanig ervaar of herken, telt het niet. Maar, om een voorbeeld te
geven, dat God liefde is wordt niet pas waar als ik het ervaar. De waarheid is
meer dan ‘inspiratie en bevestiging van de weg die ik ga’ (PB). Denk aan Mat.
16 (het ene moment ‘zalig ben je’ en het andere moment ‘ga weg achter mij,
Satan’) en 1 Tim. 3:16-17, over het Woord dat ons niet alleen aanspreekt,
maar ook tegenspreekt: weerleggen, verbeteren, opvoeden! Het gaat niet om
informatie, maar om transformatie. David Kelsey zegt dat de functie van de
Schrift is om de identiteit van de lezer zo beslissend te vormen, dat er sprake
is van diepgaande verandering14. We lezen de Schrift in gemeenschap met het
doel haar te gehoorzamen en ons erdoor te laten veranderen: ‘God’s people
with an open Bible, ready to follow’15.
In die zin heb ik ook aarzelingen bij het woord voortschrijdend inzicht dat
gebruikt wordt in verband met het verschil tussen 2 Samuël en 1 Kronieken en
dat vervolgens ook toegepast wordt op onderwerpen als slavernij en de rol van
de vrouw. Waar we in Samuël/Kronieken mijns inziens eerder met een ander
perspectief in een andere context te maken hebben, dan met voortschrijdend
inzicht, zou ik bij onderwerpen als bijv. de rol van de vrouw liever het oude
baptistische begrip ‘further light’ gebruiken, dan ‘voortschrijdend inzicht’. Het
laatste klinkt me net even teveel als ‘we weten nu meer’ of ‘we weten het nu
beter’ (dan bv. Paulus, die het vaak moet ontgelden), terwijl met ‘further light’
bedoeld werd een groeiend en verdiepend inzicht in de betekenis en de
bedoeling van de Schrift16. En wat dat betreft is er volgens mij soms eerder
‘terugschrijdend inzicht’ (in de zin van terug naar de Schrift en langer luisteren)
nodig dan ‘voortschrijdend inzicht’. We hebben de Schrift nog lang niet
‘uitgehoord’. We denken vaak te snel dat we wel weten en begrijpen wat er
staat.
Miskotte heeft ons erop gewezen dat we niet tot de Schrift kunnen komen,
maar er slechts vanuit kunnen gaan17. ‘Waar staat dat?’ placht Jannes Reiling
steeds weer te vragen als tijdens de colleges een student weer eens iets
beweerde dat in de Bijbel zou staan of bijbels zou zijn. Liever langer luisteren!
Daarom had hij helemaal gelijk toen hij in ‘Heden en toekomst’ schreef: ‘De
bijbel komt in onze gemeenten heel weinig aan het woord. (…) De bijbel moet
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een veel centralere plaats krijgen in het gemeenteleven. De gemeente moet
een leerhuis worden waar de omgang met de Schrift in het middelpunt staat.
Alleen het levende Woord van God is bij machte die krachten van vernieuwing
vrij te maken die wij voor de toekomst dringend nodig hebben’. Waarbij de
testcase voor de vraag of ook bij ons de bijbel boven de traditie staat is of de
dingen bespreekbaar zijn: ‘De traditie heeft de neiging om controversiële zaken
onbespreekbaar te maken. Als dat gebeurt heerst de traditie over de Schrift’18
. Wie zo met de Schriften omgaat kan ook vrijmoedig pleiten voor een
elementaire bijbelse geloofsleer (zoals Reiling aan het slot van dat boekje op
bladzijde 47 doet).

3. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen
Ik zou er tenslotte – in denk zowel in de geest van Jannes Reiling als ook in
het spoor van Piet Brongers – voor willen pleiten dat wij ons lezen van de
Bijbel en ons theologiseren veel meer verbinden met wat ik graag noem ‘de
kerk van alle tijden en van alle plaatsen’. We staan niet alleen als baptisten
(en dat is voor mij een principieel theologische uitspraak), noch verticaal
(kerkgeschiedenis), noch horizontaal (wereldwijd nu). Voor mij behoort
‘verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen’ tot het zgn.
‘ecclesiologisch minimum’19.
Twee mooie voorbeelden daarvan uit onze geschiedenis vind ik The Orthodox
Creed van de General Baptists uit 1678 en het oprichtingscongres van de
Baptist World Alliance (BWA) in 1905 in Londen. De General Baptists nemen
in artikel 38 de volledige teksten op van resp. de Apostolische
Geloofsbelijdenis en de belijdenissen van Nicea en van Athanasius, zo
onderstrepend dat zij zich niet in een sektarisch isolement bevinden, maar
deel uitmaken van de brede orthodoxie. Daarbij merken ze zelfs in hun
voorwoord op dat ‘het loochenen van de doop een minder groot kwaad is dan
het loochenen van de Godheid of de mensheid van Christus’20. En tijdens de
oprichting van de BWA in 1905 laat de eerste voorzitter Alexander McLaren in
de eerste bijeenkomst alle aanwezigen staande het Apostolicum uitspreken,
‘to put aside any doubt that Baptists stood in the tradition of the historic
orthodox Christian faith and of the “Holy Catholic Church”21.
Als het dan om de bandbreedte van het baptisme gaat, wil ik een enkele
kanttekening plaatsen bij de zgn. autonomie van de plaatselijke gemeente en
bij onze dooppraktijk.
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3.1 De autonomie van de plaatselijke gemeente
Vanuit onze geschiedenis zijn we terecht beducht voor bovenplaatselijk gezag.
De gemeente bepaalt haar eigen theologie, liturgie en kerkorde (met name
het benoemen van oudsten en voorgangers). Daarvoor werd het woord
‘onafhankelijk’ gebruikt (‘independent’), vanaf het begin altijd direct verbonden
met ‘interdependency’, onderlinge afhankelijkheid. Met een beroep op o.a. het
apostelconvent in Handelingen 15, was men zich er van bewust dat zoals een
christen niet op zichzelf kan bestaan, maar door de doop wordt toegevoegd
aan de gemeente, een gemeente ook nooit op zichzelf bestaat. We zijn elkaar
ook als gemeenten verantwoording schuldig. ‘En hoewel de plaatselijke
gemeenten onderscheiden en onafhankelijke lichamen vormen, zijn zij tegelijk
geroepen om naar dezelfde regel te wandelen (1 Tim. 3:15) en is het in alle
opzichten passend dat zij elkaar adviseren en helpen in alle nodige zaken van
de gemeente, als leden van een lichaam in het gemeenschappelijk geloof
onder Christus hun enige hoofd’22.
Het begrip autonomie komen we pas in de 20e eeuw tegen, voor zover ik weet
voor het eerst bij Mullins. Van de Beek noemt in zijn nieuwste boek over de
kerk het beroep op autonomie ‘eerder een expressie van moderniteit dan van
christelijk geloof23 . Letterlijk betekent het ‘zichzelf tot wet’ en dat is wel het
laatste wat de gemeente als volk van God, lichaam van Christus en tempel
van de Heilige Geest is. Als autonomie wordt tot ‘we bepalen hier plaatselijk
zelf wel wat we geloven en doen’ dan plaatsen we ons zowel buiten onze eigen
traditie als de bedoeling van de Schrift.
Ik zou er daarom voor willen pleiten het woord autonomie van de plaatselijke
gemeente niet meer te gebruiken, maar te spreken over de zelfstandigheid,
onafhankelijkheid of eigen verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente,
altijd verstaan als ‘onder haar hoofd Jezus Christus en in verbondenheid met
alle leden van zijn lichaam’24.
3.2 Onze dooppraktijk
In dat licht wil ik nog iets zeggen over onze dooppraktijk. Daarbij haak ik zowel
aan bij een aantal opmerkingen die Piet Brongers daarover maakt – ook met
terechte verwijzing naar Jannes Reiling – als naar de huidige actualiteit, zowel
buiten als binnen de Unie. Binnen de Unie spelen bij veel gemeenten vragen
rond leden en vrienden. Elke gemeente vindt wat dat betreft zo’n beetje z’n
eigen wiel uit en niemand is echt tevreden met de gevonden oplossing. We
hebben er afgelopen najaar een aantal regionale bijeenkomsten aan gewijd en
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op 8 september 2012 bij de opening van het 55e collegejaar van het
seminarium in Doorn hopen we een nieuw deeltje in de Baptisticareeks te
publiceren over ‘Doop en lidmaatschap: wie gaat er voor?’. Afgelopen
woensdag 18 april 2012 publiceerde het Nederlands Dagblad een
vooraankondiging van de ondertekening van twee doopverklaringen door
respectievelijk negen (wederzijdse dooperkenning) en 11 kerken (verklaring
van toenadering) op 29 mei aanstaande in Heiloo, de plaats waar Willibrord
gedoopt zou zijn.
Dit is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en hoewel we als
baptisten wel hebben meegesproken over de totstandkoming van deze
verklaringen, zullen we ze geen van beide ondertekenen. Van de eerste lijkt
me dat terecht en goed uit te leggen, maar bij de tweede ligt dat lastiger. Dat
de doopsgezinden en de pinkstergemeenten de 2e verklaring wel tekenen en
wij niet, geeft aan hoe gevoelig de doop nog steeds bij ons ligt. Jannes Reiling
heeft dat in de jaren zestig pijnlijk ondervonden, toen een stuk over
doopvormen (namelijk de vraag of iemand die op zijn of haar belijdenis
gedoopt is, maar niet door onderdompeling, toch lid zou kunnen worden van
de gemeente) zelfs zonder bespreking van de agenda gevoerd werd. We praten
dan over de AV van Sneek in 1963. Inmiddels is het onderwerp bij ons
bespreekbaar geworden, maar ik vermoed dat er nog heel wat water door (het
doopvont?) zal moeten stromen, voordat we hier echt uit zijn. Het lijkt me wel
een goede testcase voor de vraag of we ook wat dit onderwerp betreft de
Bijbel boven de traditie willen stellen, terugdenkend aan het citaat van Reiling
uit Heden en toekomst: ‘De traditie heeft de neiging om controversiële zaken
onbespreekbaar te maken. Als dat gebeurt heerst de traditie over de Schrift’.
Wat mij betreft wordt de bandbreedte van het baptisme gevormd door de
Schrift, gelezen en uitgelegd binnen de gemeenschap van op hun belijdenis
gedoopte gelovigen, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle
plaatsen, midden in de actualiteit van deze dag en deze tijd.
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1. Zo ook Reiling zelf: ‘Wij balanceren met onze nadruk op persoonlijke bekering en
wedergeboorte voortdurend op de rand van de afgrond van het subjectivisme’. Dit overigens
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5. Zie zijn Eenige opmerkingen over het onderlinge zamenleven der geloovigen op aarde in
Toespraak over den H. Doop des Heeren (Groningen: Barghoorn), 15-27. Te raadplegen op
www.baptisten.nl/baptisme.
6. De Vries, 205-210, 252-261.
7. Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik IV.2 (Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag, 1955), 770.
Zie ook Nigel G. Wright, Free Church Free State. The Positive Baptist Vision (Milton
Keynes:Paternoster, 2005), 116-125.
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instruction, that you investigate the Scriptures and that at the next chapter assembly which we
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would you bring your Bibles or, if you have none, at least your missals, so that we may Christianly
instruct one another on the grounds of the written divine Word’. Hubmaier, “Eighteen Theses
Concerning the Christian Life,” in Balthasar Hubmaier: Theologian of Anabaptism (ed. H. Wayne
Pipkin and John H. Yoder; Scottdale: Herald Press, 1989), 32.
9. ‘Was wir nicht recht verstanden haben, darüber unterrichte und belehre uns’. Heinold Fast,
Der linke Flügel der Reformation (Bremen: Carl Schünemann Verlag, 1962), 23.
10. ‘Also we confess that we know but in part, and that we are ignorant of many things which we
desire and seek to know; and if any shall do us that friendly part to show us from the word of God
that we see not, we shall have cause to be thankful to God and them’. In: Lumpkin, 149.
11. Zie P. Parushev, ‘Doing Theology in a Baptist Way’ in Teun van der Leer (red.), Zo zijn onze
manieren. Baptisten in gesprek over gemeentetheologie (Barneveld: Unie van
Baptistengemeenten, 2009), 7-30.
12. Zie de beschrijving hiervan in Parushev, ‘Doing Theology’, 13-14.
13. H-B Motel, Glieder an Einem Leib, Die Freikirchen in Selbstdarstellungen (Konstanz:
Christliche Verlagsanstalt, 1975), 100.

26

DE BANDBREEDTE VAN HET BAPTISME
14. ‘Functions to shape persons’ identities so decisively as to transform them’. In Anthony C.
Thiselton, New Horizons in Hermeneutics. The Theory and Practice of Transforming Biblical
Reading (Londen: HarperCollinsPublishers, 1992), 29.
15. Curtis W. Freeman, James Wm. McClendon Jr en C. Rosalee Velloso Ewell, Baptist Roots. A
Reader in the Theology of a Christian People (Valley Forge: Judson Press, 1999), 7. De auteurs
noemen dit ‘a way of living’.
16. Anthony R. Cross, “’Through a glass darkly’: The Further Light Clause in Baptist Thought”, in:
Cross and Gouldbourne (ed.), Questions of Identity (Oxford: Regent’s Park College, 2011),
92-118, en Sean Winter, More Light and Truth? Biblical Interpretation in Covenantal Perspective
(Oxford: Whitley Publ., 2007).
17. K.H. Miskotte, Bijbels ABC (Amsterdam: Ten Have, 1966), 13.
18. Dr. J. Reiling, Heden en toekomst. De weg van de baptisten gemeenten in Nederland in de
jaren tachtig (Mijdrecht: Unie van Baptistengemeenten in Nederland), 43.
19. Zie hierover uitgebreid mijn De kerk op haar smalst. Op zoek naar een ecclesiologisch
minimum voor de kerk van de 21e eeuw (VU Amsterdam, 2006), te raadplegen op
www.emergingnetwerk.nl/resources/publicaties.
20. ‘We are sure that the denying of baptism is a less evil than to deny the Divinity or Humanity
of Christ’. In: William L. Lumpkin, Baptist Confessions of Faith (Valley Forge: Judson Press, 1959,
19692), 295.
21. Richard V. Pierard (ed.), Baptists together in Christ 1905-2005 (Fall Church: BWA, 2005), 24.
22. ‘And although the particular Congregations be distinct and severall Bodies, every one a
compact and knit Citie in it selfe; yet are they all to walk by one and the same Rule (1 Tim. 3:15),
and by all meanes convenient to have the counsell and help one of another in all needful affaires
of the Church, as members of one body in the common faith under Christ their onely head’. Uit
First London Confession, 1644, Art. 47, in Lumpkin, 169. Dit is een bijna letterlijk citaat uit A
True Confession van de Engelse Kerk in Amsterdam in 1596, zie Lumpkin, 94.
23. Dr. A. van de Beek, Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige
Geest (Zoetermeer: Meinema, 2012), 76.
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Praktische Theologie aan het Baptistenseminarium, te vinden op
www.baptisten.nl/seminarium/media.
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Over de sprekers
Piet Brongers
Drs. Piet Brongers was van 1985 tot zijn
pensionering in 2008 geestelijk verzorger bij De
Zijlen, organisatie voor mensen met een
verstandelijke beperking te Tolbert (Groningen). In
1990 was hij de initiatiefnemer van het Provinciaal
Steunpunt Groningen ‘aandacht voor levensvragen’
waarin De Zijlen participeert. Piet Brongers is een
'oerbaptist'. Geboren uit een Fries baptisten
domineesgezin in de veenkoloniën, in Nederland
de bakermat van het baptisme. Na zijn studie aan
het Baptisten Seminarium en aan de universiteit van Utrecht werd hij
jeugdconsulent van de Nederlandse Baptisten Jeugdbeweging (NBJB). Hij was
jarenlang lid van de Werkgroep Toerusting van de Unie, en in de tachtiger
jaren initiatiefnemer van de succesvolle cursus Praktisch Gemeentewerk.
Sinds 2008 is hij actief als emeritusvoorganger in de baptistengemeente Elim
te Drachten.
Teun van der Leer
Drs. Teun van der Leer is als rector en docent
verbonden aan het Baptistenseminarium te
Barneveld, de predikantenopleiding van de Unie
van Baptistengemeenten in Nederland. Naast en
na zijn studie werkte hij zo’n 10 jaar als leraar
godsdienst in het middelbaar onderwijs en als
journalist in de kerkelijke journalistiek. Van
1993-2005 was hij voorganger van de
baptistengemeente Arnhem-Centrum, waarvan de
laatste drie jaar parttime. In die jaren werkte hij
tevens als gemeenteopbouwwerker voor de Unie, o.a. in Groningen. In 2005
werd hij docent aan het seminarium, in 2007 werd hij rector. Naast zijn
voorgangerschap was hij van 1995-2000 voorzitter van de Evangelische
Alliantie. Zijn passie is studie, prediking en onderwijs. Hij doceert o.a.
Baptistica – over de geschiedenis en theologie van het baptisme, en
ecclesiologie, de leer over de gemeente.
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Over de Baptistengemeente Silo
Wij geloven
Wij geloven dat God ons in Jezus Christus aanvaardt zoals we zijn. Daarom mogen wij in zijn
gemeente zijn wie we zijn. In onze veelzijdigheid. Met onze gaven en onze gebreken, in onze
uniciteit.
Wij willen God dienen
Wij willen God dienen door samen te beoefenen wat Jezus leerde en leefde. Wij ervaren daarbij
dat geloven vooral in gezamenlijkheid te leren en te beleven is.
Wij willen leren
Wij zoeken wat Bijbelse verhalen en waarden voor ons hier en nu betekenen. Wij werken soms
samen met andere gelovigen en kerken, en leren van hen. En wij ervaren dat er juist ook veel te
leren valt van kwetsbare mensen en minderheden.
Dit leren inspireert ons. Het maakt dat wij ons voor kwetsbare mensen willen inzetten. En het doet
ons keuzes maken in soms lastige geloofsvragen.
Wij zijn verschillend
Wij vormen een breed geschakeerde groep mensen, variërend in leeftijd, in achtergrond en
opleiding, in maatschappelijke positie en politieke voorkeur, in seksuele gerichtheid en
geloofsovertuiging. Wij ervaren die diversiteit als uitdagend en verrijkend.
Wij kiezen bewust
Wij zijn ervan overtuigd dat geloven een persoonlijke relatie met God nodig heeft. Dat is iets waar
je zelf bewust voor kiest. Als je dat doet, mag je ook gedoopt worden. Wij doen dat op de Bijbelse
manier, dus helemaal kopje onder.
Wij zijn Silo
Als oudste baptistengemeente van de stad Utrecht bestaat Silo uit ongeveer honderdvijftig leden,
huisgenoten en vrienden die verspreid over de hele provincie (en soms ook daarbuiten) wonen.
Ons kerkgebouw staat in de binnenstad van Utrecht. Elke zondag is er een dienst om 10.00 uur.
Aansluitend drinken we met elkaar in ontspannen sfeer een kopje koffie of thee. Doordeweeks
ontmoeten we elkaar in gespreksgroepen en werkgroepen, bij bezoekjes en verschillende andere
gelegenheden.
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